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Introduction
«Горизонт 2020» – це восьма Рамкова програма ЄС з наукових
досліджень. Перша така програма була започаткована у 1984 році на п’ять
років з бюджетом 3,75 млрд. євро. Впродовж тридцяти років Європейські
рамкові програми стали головним інструментом фінансування наукових
досліджень в ЄС. Чинна із січня 2014 року програма «Горизонт 2020» є
найбільшою транснаціональною програмою з наукових досліджень та
інновацій із загальним бюджетом близько 70 млрд. євро.
20 березня 2015 р. Україна стала асоційованим членом програми, що
збільшило можливості науковців та організацій щодо участі в проектах, які
будуть профінансовані з бюджету програми.
Рамкова Програма «Горизонт 2020» передбачає принцип відкритих
конкурсів, які оголошуються Європейською комісією за різними напрямами
наукової та інноваційної діяльності. Для цих конкурсів характерним є
високий рівень конкуренції. Перемога в них вимагає наявності високого
рівня компетентностей щодо різноманітних інструментів, які передбачені в
програмі, навичок подання заявок відповідно до вимог програми, уміння
захищати інтелектуальну власність, розбиратися в правових і фінансових
аспектах програми, високого рівня володіння англійською мовою.
Програма «Горизонт 2020» складається з трьох пріоритетів: «Передова
наука – Excellent Science», «Індустріальне лідерство – Industrial Leadership»
та «Соціальні виклики – Social Challenges».
До кожного напряму розробляється робоча програма з детальним
описом цілей, завдань та можливостей їх досягнення. Впродовж періоду
реалізації РП Горизонт 2020 (2014-2020 рр.) передбачається розробка трьох
деталізованих робочих програм: 2014-2015 рр., 2016-2017 рр. та 20182020 рр.
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У даному посібнику ми зосередились на конкурсах передбачених
Робочими програмами 2019-2020 за напрямами «Харчова безпека, стале
сільське господарство та лісівництво, морські, прибережні та прісноводні
дослідження та біоекономіка» – «Food security, sustainable agriculture and
forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy», та
«Клімат і ефективність використання природних ресурсів, включаючи
сировинні матеріали» – «Climate action, resource efficiency and raw materials».
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Шановні колеги!
До вашої уваги інформація про вебінар
"НОВІ КОНКУРСИ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ "ГОРИЗОНТ 2020" ЗА НАПРЯМАМИ "BIO".
ПЕРСПЕКТИВИ ПАРТНЕРСТВА І ПОСТУП",
який проводять 19 травня 2020 року о 17:00 Національні контактні пункти Рамкової програми ЄС з
досліджень та інновацій "Горизонт 2020":
НКП Харчова безпека, стале сільське господарство, морські дослідження та
біоекономіка (Л. Калачнюк), https://nubip.edu.ua/horizon2020;
НКП Клімат, оточуюче середовище та ефективність використання ресурсів,
включаючи сировинні матеріали (А.Пятова), http://ncp.kpi.ua/uk/;
НКП "Інформаційні та комунікаційні технології", (І.Кульчицький), https://lpnu.ua/ncpict
та (С.Шукаєв) www.ncp.kpi.ua.
І. Інформаційна сесія:
1. Вступне слово: Лілія Калачнюк, НКП "Харчова безпека, стале сільське господарство, морські
дослідження та біоекономіка", Національний університет біоресурсів і природокористування України.
2. Досвід участі у проєктах Рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій "Горизонт 2020" та можливі
форми партнерства: Алла Кравченко, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування
України.
3. Актуальні конкурси Рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій "Горизонт 2020" за напрямами
"Клімат" та "ІКТ": Анжела Пятова, НКП "Клімат, оточуюче середовище та ефективність використання
ресурсів, включаючи сировинні матеріали" та Сергій Шукаєв, НКП "Інформаційні та комунікаційні
технології", КПІ ім. Ігоря Сікорського.
4. Нові конкурси Рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій "Горизонт 2020" за напрямами "Bio",
"AGRIP": Лілія Калачнюк, НКП "Харчова безпека, стале сільське господарство, морські дослідження та
біоекономіка", Національний університет біоресурсів і природокористування України.
ІІ. Обговорення, відповіді на питання.
Модератор: Іван Кульчицький, НКП "Інформаційні та комунікаційні технології", Національний університет
"Львівська політехніка".
Регламент заходу:
40 хвилин – інформаційна сесія;
20 хвилин – відповіді на питання.
Загальна тривалість заходу - 1 година.
Вебінар буде проводитись з використанням веб-застосунку ZOOM.
Для участі у заході необхідно зареєструватись, пройшовши за посиланням:
https://forms.gle/fxjvoqKczutWSQEd8 до 17.00, 18 травня 2020 року.
19 травня 2020 року до 16.00 Вам буде надіслано посилання для участі у вебінарі.
З питаннями щодо заходу можна звернутися за електронною адресою:
lilkalachnyuk@gmail.com , Лілія Григорівна Калачнюк.
Шановні колеги, з питаннями та пропозиціями щодо участі в конкурсах Рамкової програми ЄС з досліджень
та інновацій "Горизонт 2020" ви можете звертатись до Національних контактних пунктів, інформація за
посиланням: https://bit.ly/ncpualinks.
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Доцент, Національний університет
біоресурсів і природокористування України

Алла Кравченко

ДОСВІД УЧАСТІ У ПРОЄКТАХ
РАМКОВОЇ ПРОГРАМИ ЄС З
ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІННОВАЦІЙ
«ГОРИЗОНТ 2020» ТА МОЖЛИВІ
ФОРМИ ПАРТНЕРСТВА
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Часові рамки: 01.04.2016 - 30.06.2019
Бюджет: EUR 2 млн.
Координатор: Іспанія (CIRCE)
Учасники: 11 організацій (з 7 країн) – Іспанія, Італія, Греція, Україна, Португалія,
Франція, Хорватія
Україна – повноправний партнер, лідер робочого пакету член Наглядової ради.
Партнерство через іншу українську організацію – за рекомендацією.

Мета: «Сприяти розвитку енергетичного використання деревини від обрізки та
викорчовування багаторічних сільськогосподарських насаджень виноградників,
оливкових гаїв і плантацій фруктових дерев» http://www.up-running.eu/

СТАЛЕ ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЕВНОЇ БІОМАСИ ВІД ОБРІЗКИ І ВИКОРЧОВУВАННЯ
БАГАТОРІЧНИХ С/Г НАСАДЖЕНЬ

Огляд проекту

2
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Потенційні зацікавлені

Країни розповсюдження досвіду (OC)

Демо країни (DC)

Демо регіони (DR)

Розповсюдження впливу у країнах, що зацікавляться
досвідом (WP5)

Мультиплікативні заходи в країнах розповсюдження досвіду (WP5)

Передача знань і вмінь в країнах розповсюдження досвіду (WP5)

Мультиплікативні заходи у демо країнах (WP4)

Географічне розташування

10

Часові рамки: 01.11.2016 - 31.06.2020
Бюджет: EUR 6,3 млн.
Координатор: Іспанія (CIRCE)
Учасники: 14 організацій (з 8 країн: Іспанія, Італія, Греція,
Швеція, Нідерланди, Бельгія, Сербія, Україна)
Україна – партнер для дисемінації
Запрошено до партнерства через інший проект

Мета: «Демонстрація інноваційних інтегрованих логістичних центрів для
біомаси для сільськогосподарських секторів Європи» http://agroinlogh2020.eu/en/home/
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New initiative to discover the vital ingredients for
developing entrepreneurship and successful business
models in rural areas
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Партнерство: партнерство за рахунок додаткових фондів

• Покращити обізнаність і передати знання щодо інноваційних бізнес
моделей у сільській місцевості та вивчити досвід проекту RUBIZMO у
використанні чотирьох бізнес-інструментів
• Співробітництво із WP6 щодо організації відповідних заходів щодо
розповсюдження знань в Україні

Інтегрувати партнерів України та Білорусі до проекту H2020 RUBIZMO з
метою підвищення впливу проекту
Задача партнерів в Україні:

Мета Rubizmo+
https://rubizmo.eu/
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Alla Kravchenko
allakravchenko@nubip.edu.ua
kravchenko@ucab.ua

Дякую за Вашу увагу!

14

Шукаєв Сергій Миколайович,
д.т.н., професор,
НКП "Інформаційні та комунікаційні технології",
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Пятова Анжела В’ячеславівна,
к.с.н., НКП "Клімат , навколишнє
середовище та ефективність використання
ресурсів, включаючи сировинні матеріали",
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Актуальні конкурси Рамкової програми ЄС з
досліджень та інновацій "Горизонт 2020" за
напрямами " Клімат, навколишнє середовище
та ефективність використання ресурсів,
включаючи сировинні матеріали " та "ІКТ"

НОВІ КОНКУРСИ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ
"ГОРИЗОНТ 2020" ЗА НАПРЯМАМИ "BIO".
ПЕРСПЕКТИВИ ПАРТНЕРСТВА І ПОСТУП.
Вебінар, 19 травня 2020 р.
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КПІ ІМ. Ігоря Сікорського

“Інформаційні та комунікаційні технології”
і
“Клімат, навколишнє середовище та ефективність
використання ресурсів, включаючи сировинні матеріали”

за напрямами

Національні контактні пункти
програми ЄС “ГОРИЗОНТ 2020”
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Паризька хартія має прийти на зміну
Кіотському протоколу. Текст угоди було
погоджено на 21-й Конференції
учасників UNFCCC в Парижі
та прийнято консенсусом
12 грудня 2015 р.

Паризька угода— це угода в рамках Рамкової конвенції ООН про зміну клімату
(UNFCCC) щодо регулювання заходів задля зменшення викидів діоксиду вуглецю з
2020 р.

Паризька угода
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гармонізація фінансових потоків і заходів протидії змінам клімату та розвитку
виробництва з низьким рівнем утворення парникових газів.

збільшення адаптивної здатності до негативних впливів змін клімату, підтримка
протидій змінам клімату та розвитку виробництва з низьким рівнем утворення
парникових газів ;

утримання зростання середньої світової температури на +2 °C у порівнянні з
доіндустріальними рівнями; спрямування зусиль на обмеження зростання на +1,5 °C ,
оскільки це значно зменшить ризики та впливи змін клімату;

Мета Паризької угоди – підсилення
впровадження Рамкової конвенції про зміни
клімату шляхом:
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 В даному випадку використовується підхід, що базується на викликах і об’єднує
ресурси та інформацію з різних областей, технологій та дисциплін, включаючи
соціальні та гуманітарні науки. Це дозволяє охопити діяльність від наукових
досліджень до кінцевої реалізації.

Цей напрям відображає пріоритети стратегії “Європа 2020“ та відповідає
викликам, які стають перед громадянами Європи та інших країн світу.

Суспільні виклики (Societal Challenges)
програми “ГОРИЗОНТ 2020“
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 Здоров’я, демографічні виклики та добробут;
 Продовольча безпека, стале сільське та лісове господарство, дослідження
водних ресурсів та біоекономіки;
 Безпечна, чиста та ефективна енергетика;
 Розумний, зелений та інтегрований транспорт;
 Клімат, навколишнє середовище, ефективність використання ресурсів,
включаючи сировинні матеріали;
 Інноваційне та розумне суспільство;
 Безпечне суспільство.

Суспільні виклики
(Societal Challenges). Ініціативи:
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https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-action-environment-resource-

у той же час, це забезпечить екологічну цілісність, стабільність і стійкість з
метою підтримки середнього глобального потепління нижче 2°С та дозволить
екосистемам і суспільству адаптуватися до зміни клімату та інших екологічних
змін.

діяльність в межах даного напряму сприятиме підвищенню
конкурентоспроможності Європи, збереженню сировинних матеріалів і
поліпшенню рівня благополуччя населення.

efficiency-and-raw-materials#Article





Клімат, навколишнє середовище
та ефективність використання ресурсів, включаючи
сировинні матеріали
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http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf

Робоча програма за напрямом
Клімат, навколишнє середовище та ефективність
використання ресурсів, включаючи сировинні матеріали
(2018-2020 рр.)
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Передова
наука

Суспільні
виклики

Бюджет на 2019 рік € 379,2 мільйонів
Бюджет на 2020 рік € 370,9 мільйонів

Пріоритети робочої програми:
- Кліматичні дії на підтримку Паризької угоди
- Циркулярна економіка
- Сировинні матеріали
- Вода для середовища існування, економіки та суспільства
- Інноваційні міста для стійкості та стабільності
- Захист та використання природних і культурних цінностей
(що включає в себе спостереження за Землею,
природоохоронні рішення, зменшення ризику виникнення
стихійних лих, облік природного капіталу та збереження
спадщини).

Клімат, навколишнє середовище та ефективність
використання ресурсів, включаючи сировинні
матеріали
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-створення економіки, спрямованої на зниження екологічних ризиків
та сталий розвиток без шкоди навколишньому середовищу

2. Озеленення економіки відповідно до цілей
сталого розвитку

-сталий розвиток країни з одночасним скороченням викидів парникових
газів, зокрема двоокису вуглецю (СО2)

1. Побудова низьковуглецевого кліматично-стійкого майбутнього:
кліматичні дії у підтримку Паризької угоди

Тематичні напрями

Кріосфера

Декарбонізація
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Взаємозв'язок між зміною
клімату, біорізноманіттям
та екосистемними
послугами

Прогалини знань

Адаптація клімату,
вплив та послуги

Тематичний напрям
Побудова низьковуглецевого кліматично-стійкого
майбутнього: кліматичні дії на підтримку
Паризької угоди

Вода для
середовища,
економіки та
суспільства

Захист та використання природних та культурних
цінностей: природні рішення, зменшення ризику
стихійних лих та облік природного капіталу

Сировинні матеріали

Захист та використання природних та
культурних цінностей: спостереження Землі

Поєднання економічних
та екологічних
результатів –
циркулярна економіка

Тематичний напрям
Озеленення економіки відповідно до цілей
сталого розвитку

Інноваційні міста для
стабільності і стійкості

Захист та використання
природних та
культурних цінностей:
спадщина жива
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Детальніше з умовами конкурсу можна ознайомитись за посиланням.

Перехід на чисту енергетику не тільки кидає виклик технологіям та науці, але й вимагає більш
глибокого розуміння міжсекторальних проблем, пов’язаних із соціально-економічними,
гендерними, соціально-культурними та соціально-політичними питаннями. Вирішення цих
питань дозволить розробити більш ефективні способи залучення громадян та краще зрозуміти
погляди та підходи, пов’язані з енергетикою, що в кінцевому рахунку призведе до
прийнятності у громадськості, а також більш стійких механізмів управління і соціальноекономічних переваг.

Опис проблематики:

співробітництво ; Гендерний аспект

Робоча програма: Безпечна, чиста та ефективна енергетика
Перехресні пріоритети: Соціально-економічні та гуманітарні науки (SSH) ; Міжнародне

Cоціально-економічні та гуманітарні аспекти (SSH)
переходу до чистої енергетики
LC-SC3-CC-1-2018-2019-2020

Дедлайн:
1 вересня 2020 р.

Дата оголошення:
5 травня 2020 р.

інноваційні дії

RIA – Науково-

Тип дій

27

Детальніше з умовами конкурсу можна ознайомитись за посиланням.

Більш ефективне використання надлишкового / відпрацьованого тепла є важливим джерелом
економії енергії для галузей промисловості. Європейські галузі промисловості мають чітку
зацікавленість у пошуку нових способів накопичення тепла, отриманого в результаті
промислових процесів, та повторного його використання або виробництва електроенергії. Це б
підвищило енергоефективність, скоротило зростання споживання електроенергії за рахунок
промислової електрифікації і тим самим зменшило навантаження на енергосистеми, сприяло
стабілізації енергосистеми внаслідок перебоїв з подачею електроенергії з відновлюваних
джерел енергії. Ці технології також можуть бути передані для виробництва електроенергії з
використанням відновлювальних та звичайних джерел енергії з більшою ефективністю та
меншим забрудненням у порівнянні з існуючими технологіями.

Опис проблематики:

Робоча програма: Міжсекторальні дії
Перехресні пріоритети: Відкрита інноваційна діяльність

Тип дій

Дедлайн:
1 вересня 2020 р.

Дата
оголошення:
5 травня 2020 р.

дії

IA – Інноваційні

Перетворення промислового тепла (відходів) на енергію
LC-SC3-CC-9-2020
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Детальніше з умовами конкурсу можна ознайомитись за посиланням.

Виходячи з результатів ініціатив BUILD UP Skills, National Qualification Platforms and Roadmaps, а
також схем навчальних та кваліфікаційних проєктів, що були розроблені у різних європейських
країнах, основними завданнями залишаються підтримка законодавчих змін, які
стимулюватимуть попит на фахові навички у галузі сталої енергетики. Основною метою є
збільшення кількості фахівців серед працівників як розумової, так і фізичної праці в сферах
будівельного проєктування, експлуатації та обслуговування будівельних конструкцій (наприклад,
дизайнерів, архітекторів, інженерів, будівельників, технічних працівників, монтажників та інших
фахівців), з особливим акцентом на залучення малих та середніх підприємств. У питаннях, що
стосуються реконструкції та будівництва нових споруд, в тому числі споруд районного значення,
компанії та власники будинків повинні звертатися саме до висококваліфікованих фахівців, чию
працю слід зробити більш привабливою та доступною для роботодавців.

Опис проблематики:

Робоча програма: Безпечна, чиста та ефективна енергетика
Перехресні пріоритети: Чиста енергетика;Соціально-економічні та гуманітарні науки (SSH)

Cтимулювання попиту на навички у галузі сталої
енергетики в будівельному секторі LC-SC3-B4E-2-2020

Дедлайн:
10 вересня 2020р.

Дата
оголошення:
5 березня 2020 р.

координації та
підтримки

CSA – Дії з

Тип дій
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Детальніше з умовами конкурсу можна ознайомитись за посиланням.

Існує потенціал суб’єктів ринку послуг з енергозбереження, що наразі не займаються постачанням послуг,
спрямованих на заощадження енергії та коштів, а також на зменшення викидів вуглецю. Триває розробка
новітніх технологій, які уможливлюють появу нових послуг із застосуванням ІКТ для вдосконалення контролю та
керування споживанням енергії у відповідності як до ринкових та системних потреб, так і до доступності
відновлюваної енергії. Інші новітні технології дозволяють поєднувати енергетичні послуги із перевагами, які
пов’язані із комфортом споживача. Завдяки пакетуванню різних послуг та переваг можна охоплювати нові
цільові групи, сектори ринку та фінансові ресурси. Інструменти ІКТ та великі дані, отримані із розумних
лічильників, пристроїв та датчиків, надають можливість моніторингу та перевірки ощадливого та гнучкого
використання енергії, що, в свою чергу, дозволяє відповідним чином фінансово заохочувати споживачів до
оптимізації їхніх споживчих витрат. Специфічним викликом для енергетичних послуг такого типу є необхідність
не тільки дбати про підвищення своєї життєздатності на ринку шляхом залучення різних сервісних систем та
переваг (зокрема таких, що направлені на забезпечення комфорту споживача), але й орієнтуватися на
досягнення конкретних, вимірних результатів у сфері енергозбереження та ефективного функціонування
загальної системи енергетики.

Опис проблематики:

Робоча програма: Безпечна, чиста та ефективна енергетика
Перехресні пріоритети: Чиста енергетика

Уможливлення послуг розумної енергетики нового
покоління із заохоченням споживачів до ефективного та
гнучкого енергоспоживання LC-SC3-B4E-14-2020

Дедлайн:
10 вересня 2020р.

Дата
оголошення:
5 березня 2020 р.

координації та
підтримки

CSA – Дії з

Тип дій
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Детальніше з умовами конкурсу можна ознайомитись за посиланням.

Досягнення цілей Енергетичного союзу вимагає повного залучення державного сектору на всіх рівнях управління.
Місцеві та регіональні органи державної влади відіграють вирішальну роль у визначенні амбітних стратегій
енергоефективності, наприклад, в рамках Пакту мерів щодо клімату та енергетики і розумних міст та громад, або
ініціативи "Чиста енергетика для островів ЄС". Зусилля політики на місцевому рівні слід посилити, а фокус зосередити
на впровадженні та ефективному моніторингу конкретних рішень та заходів з енергоефективності, які сприятимуть
модернізації та декарбонізації європейської економіки. Акцент - на синергії з місцевими та регіональними планами
якості повітря і програмами контролю забруд-нення повітря, оскільки успішність цих планів значною мірою залежить
саме від такого типу заходів та дій. Підтримку необхідно продовжувати та посилювати шляхом зміцнення потенціалу
органів державної влади та надання їм можливостей брати на себе роль лідерів енергетичного переходу на
регіональному та місцевому рівнях шляхом постійного вдосконалення їх навичок як державних підприємців та
прихильників ринкової трансформації до більш ефективних енергетичних систем. На національному рівні в державахчленах ЄС Директива про енергоефективність спричинила численні позитивні зрушення, встановивши цілі для
стимулювання та забезпечення інвестицій у програми з енергоефективності у всіх секторах економіки. Однак державичлени ЄС мають повністю виконати Директиву і потребують додаткової підтримки у нарощуванні потенціалу та ноу-хау

Опис проблематики:

Робоча програма: Безпечна, чиста та ефективна енергетика
Перехресні пріоритети: Соціально-економічні та гуманітарні науки (SSH)

Підтримка органів державної влади у здійсненні
переходу до нової енергетики LC-SC3-ЕС-5-2020

Дедлайн:
10 вересня 2020р.

Дата оголошення:
5 березня 2020 р.

координації та
підтримки

CSA – Дії з

Тип дій
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Детальніше з умовами конкурсу можна ознайомитись за посиланням.

сторін є необхідним для поширення таких схем по всьому ЄС.

Європейські домогосподарства продовжують витрачати все більшу частку доходу на енергію, що веде до
зростання рівня дефіциту енергоресурсів та негативно впливає на умови життя та здоров'я. Останні оцінки
свідчать, що понад 50 мільйонів європейців постраждали від дефіциту енергоресурсів [1]. Хоча причина цього явища в основному полягає у низьких доходах та низькій тепловій ефективності будівель, заходи щодо
підвищення енергоефективності на рівні домогосподарств та зростання рівня використання відновлюваної
енергії є ключовими інструментами подолання дефіциту енергоресурсів та можуть призвести до економії
енергії, що спричинить зниження витрат на пальне та покращення умов життя. Ця проблема частково ускладнюється відсутністю знань про те, як визначити домогосподарства з дефіцитом енергоресурсів. У цьому сенсі
роль місцевих та національних органів влади, відповідних мереж та ініціатив [2] і наявність схем підтримки є
важливою для забезпечення сталості та більш широкого впровадження заходів. Схеми зобов'язань з енергоефективності [3] можуть використовуватися також для просування соціальних цілей, таких як подолання дефіциту енергоресурсів. Зацікавлені сторони (комунальні підприємства) потенційно мають у своєму розпорядженні необхідні дані та засоби для виявлення дефіциту енергоресурсів серед споживачів і його ефективного
подолання, виконуючи таким чином зобов'язання з енер гоефективності. Розвиток потенціалу зацікавлених

Опис проблематики:

Робоча програма: Безпечна, чиста та ефективна енергетика
Перехресні пріоритети: Гендерний аспект, Соціально-економічні та гуманітарні науки (SSH)

Зменшення дефіциту енергоресурсів домашніх
господарств LC-SC3-EC-2-2018-2019-2020

Дедлайн:
10 вересня 2020р.

Дата
оголошення:
5 березня 2020 р.

координації та
підтримки

CSA – Дії з

Тип дій
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Відповідно до Директиви з енергоефективності будівель та споруд [1], у всіх країнах ЄС створені незалежні системи сертифікації енергоефективності, що підтримуються незалежними механізмами контролю та перевірки. Однак сучасні практики та
інструменти оцінювання і сертифікації енергоефективності, що застосовуються в цілому в Європі, натрапляють на низку
проблем. Процеси оцінювання та сертифікати повинні стати більш надійними, зручними для користувача, ефективними з
економічної точки зору, мати високу співставну якість та відповідати законодавству ЄС, щоб заручитися підтримкою на ринку
та збільшити інвестиції в енергоефективні будівлі. Вони повинні все більше відображати розумну (smart) спрямованість
будівель та споруд і водночас сприяти зближенню якості та надійності Сертифікатів енергоефективності у Європі.Методології
енергоефективності в будівлях мають забезпечувати технологічно нейтральний підхід, бути представленими прозоро, з використанням міжнародних та європейських стандартів, зокрема стандартів ISO/CEN, розроблених з огляду на мандат Комісії
M/480 [2], який спрямований на уможливлення представлення національного та регіонального вибору на порівняльній основі. Схеми оцінювання енергоефективності будівель та споруд нового покоління будуть враховувати їх комплексність та
економічну вигідність за кількома додатковими критеріями: характеристики контуру будівлі по її зовнішніх габаритах, ефективність системи та розумна (smart) готовність (тобто здатність будівель до здійснення розумного їх моніторингу та контролю, уможливлення застосування стратегій управління попитом). Оцінка має базуватися на узгодженому списку параметрів/
індикаторів, таких як, наприклад, розраховане щорічне кінцеве споживання енергії, частка використовності відновлюваної
енергії, кінцеве споживання енергії та енерговитрати в минулі періоди (з урахуванням клімату), рівні комфортності та розумності.Методи оцінювання мають враховувати вихідні параметри ефективності(фактичні виміряні дані),використовуючи доступні дані та збільшуючи їх кількість, послуговуючись інформацією щодо енергоспоживання та енерговитрат будівель з датчиків, розумних лічильників, підключених пристроїв тощо. Ці нові схеми мають позитивно впливати на підвищення ефективності сертифікатів, демонструючи, як їх можна підсилити, модернізувати і найкращим чином поєднати з інтегрованими
національними/регіональними схемами сертифікації для сприяння перевірці відповідності та ефективності фінансового забезпечення. Детальніше з умовами конкурсу можна ознайомитись за посиланням.

Опис проблематики:

Робоча програма: Безпечна, чиста та ефективна енергетика
Перехресні пріоритети: Чиста енергетика

Тип дій

Дедлайн:
10 вересня 2020р.

Дата
оголошення:
5 березня 2020 р.

координації та
підтримки

CSA – Дії з

Нове покоління оцінювання і сертифікації енергетичних
характеристик LC-SC3-B4E-4-2020
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Детальніше з умовами конкурсу можна ознайомитись за посиланням.

Інвестори та кредитори потребують більше довіряти інвестиційним проєктам, пов'язаним з
енергоефективністю, які все ще сприймаються як ризиковані та фрагментарні. Європейська
додана вартість може бути реалізована, зокрема, в тих випадках, коли проєкти, запропоновані
для ринку інновацій об’єднуються (стосується як агрегації проєктів, так і рішень щодо
фінансування), мінімізують витрати на трансакційні операції та залучають фінанси приватного
сектору. Реалізація європейської доданої вартості можлива за умови, коли проєкти вочевидь
усувають правові, адміністративні та інші ринкові бар'єри для впровадження широкомасштабних
схем інвестицій в сталу енергетику.

Опис проблематики:

Робоча програма: Безпечна, чиста та ефективна енергетика
Перехресні пріоритети: Чиста енергетика

Агрегація - сприяння розвитку проєкту
LC-SC3-B4E-13-2020

Дедлайн:
10 вересня 2020р.

Дата
оголошення:
5 березня 2020 р.

координації та
підтримки

CSA – Дії з

Тип дій

34

Важливою частиною переходу на екологічно чисту енергію в Європі є зміна ролі будівель від споживання енергії до
активного контролю та оптимізації внутрішнього середовища, сприяння гнучкості енергосистеми шляхом забезпечення
розподіленого виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії, накопичення енергії, полегшення інтелектуальної
зарядки електромобілів, розумного вимірювання, зменшення навантаження за рахунок енергоефективності та зміщення
навантаження через реакцію на попит. Інноваційні технології дозволять розумним будівлям взаємодіяти зі своїми
мешканцями і мережею в режимі реального часу та ефективно керувати собою, щоб стати активним елементом
енергосистеми. Інтелектуальні датчики та контролери, підтримувані розробкою нових бізнес-моделей для нових
енергетичних послуг, відкриють нові можливості для споживачів енергії. Сьогодні існуючий будівельний фонд є головним
викликом для більш ефективного використання енергії як в будівлях, так і в усій енергосистемі. Розумна готовність будівель
може розвиватися швидше для пристроїв та систем, які легко замінюються та встановлюються, ніж для інших частин
обладнання будівлі, таких як системи опалення та нагріву води через більш високі витрати на заміну, більш тривалі життєві
цикли та труднощі, пов'язані з інтеграцією в будівлі. Таке обладнання залишається досить актуальним для взаємодії будівель
з енергосистемою, що робить його модернізацію до більш високого рівня розумності важливим кроком. Згідно Директиви
щодо енергоефективності будівель вводиться інтелектуальний індикатор готовності (SRI), що відображає рівень послуг, які
пропонує розумна будівля. Після встановлення цей показник дасть основу для оцінки розумної готовності будівель та
будівельних підрозділів до адаптації роботи до потреб мешканця і енергомережі та для підвищення енергоефективності й
загальної продуктивності. Детальніше з умовами конкурсу можна ознайомитись за посиланням.

Опис проблематики:

Енергоефективні будівлі

Робоча програма: Безпечна, чиста та ефективна енергетика
Перехресні пріоритети: Чиста енергетика; Договірне державно-приватне партнерство;

Тип дій

Дедлайн:
10 вересня 2020р.

Дата
оголошення:
5 березня 2020 р.

дії

ІA – Інноваційні

Підвищення розумності існуючих будівель за допомогою
інновацій для існуючого (застарілого) обладнання
LC-SC3-B4E-3-2020
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Детальніше з умовами конкурсу можна ознайомитись за посиланням

Передумовою активного попиту споживачів є усвідомлення ними власного потенціалу для зменшення
споживання енергії і використання цього потенціалу на ринку з точки зору грошової вартості і вигоди
для енергосистеми. Недостатня обізнаність щодо потенційних вигод від колективних дій, поряд з
регуляторними бар'єрами, продовжує перешкоджати їхньому повному розвитку та впровадженню.
Нарешті, важливі проблеми пов'язані з встановленими приладами (наприклад, котлами для обігріву
приміщень та/ або водонагрівачами), більшість з яких є неефективними та працюють і викопному
паливі, що призводить до збільшення споживання палива та витрат пального для домогосподарств.
Інформування споживачів щодо потенційної економії енергії та її монетизацію, а також інші переваги,
такі як підвищення комфорту та поліпшення якості повітря, можуть призвести до зростання мотивації
заміни неефективних приладів, тим самим назавжди знизивши споживання.

Опис проблематики:

Соціально-економічні науки та гуманітарні науки

Робоча програма: Безпечна, чиста та ефективна енергетика
Перехресні пріоритети: Відкриті інновації; Відповідальні дослідження та інновації;

Дедлайн:
10 вересня 2020р.

5 березня 2020 р.

Дата
оголошення:

координації та
підтримки

– Дії з

Тип дій
CSA

Роль споживачів у зміні ринку через обґрунтовані рішення
та колективні дії LC-SC3-EC-1-2018-2019-2020
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Детальніше з умовами конкурсу можна ознайомитись за посиланням.

Доступ до приватного фінансування енергоефективності та інтегрованих відновлюваних джерел
енергії залишається складним завданням. Однією з перешкод є відсутність спільного розуміння
цієї проблеми між урядом, державним сектором, приватним сектором та фінансовим сектором.
Ініціатива “Смарт-фінансування для Смарт-будівництва" запропонувала комплексний підхід,
який базується на більш ефективному використанні державних коштів та допомозі в розробці
проєктів і зниженні ризику. Однак цей підхід все ще потребує розробки та обміну з усіма
зацікавленими сторонами на національному рівні. Комісія пілотує це через ініціативу Форумів з
питань сталого енергетичного інвестування починаючи з 2016 року.

Опис проблематики:

Робоча програма: Безпечна, чиста та ефективна енергетика
Перехресні пріоритети: Чиста енергетика

Національні круглі столи для реалізації ініціативи
Смарт-фінансування для Смарт-будівництва
LC-SC3-B4E-12-2020

– Дії з

Дедлайн:
10 вересня 2020р.

5 березня 2020 р.

Дата
оголошення:

координації та
підтримки

CSA

Тип дій
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RIA

Опис проблематики:

Детальніше з умовами конкурсу можна ознайомитись за посиланням.

Декарбонізація енергетичної і транспортної систем вимагає остаточної заміни викопного палива
в довгостроковій перспективі та гнучкості для зберігання стійкої енергії у великих масштабах та
тривалий час у нових видах накопичувачів енергії. Для досягнення цієї мети знадобиться
виробництво чистих форм носіїв хімічної енергії від прямих сонячних променів.
Міжнародна співпраця є взаємовигідною у стратегічних сферах, де можна обмінюватися
знаннями, а Європа може отримати лідерство разом зі своїми міжнародними партнерами в
розробці технологій для заміни викопного палива.

Дедлайн:
1 вересня 2020р.

5 травня 2020 р.

Дата
оголошення:

Науковоінноваційні дії

–

Тип дій

гуманітарні науки; Чиста енергетика

Робоча програма: Безпечна, чиста та ефективна енергетика
Перехресні пріоритети: Міжнародне співробітництво; Соціо-економічні науки та

Міжнародне співробітництво із США та/або Китаєм щодо
альтернативних відновлюваних видів палива на основі
сонячного світла для виробництва енергії, транспортування
та хімічного зберігання LC-SC3-RES-3-2020
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Детальніше з умовами конкурсу можна ознайомитись за посиланням .

Завдання полягає в тому, щоб продемонструвати інноваційні рішення, спрямовані на
невикористаний маломасштабний гідроенергетичний потенціал в Центральній Азії, який
сприятиме вирішенню конкретних проблем транскордонного користування водою та
енергоресурсами в регіоні. Отже, технологічні рішення для гідроенергетики повинні бути
соціально-економічними та екологічно стійкими та впроваджені в перспективну концепцію
транскордонної взаємозалежності використання водних / продовольчих / енергетичних /
кліматичних ресурсів для цього регіону.

Опис проблематики:

дослідження та інновації; Міжнародне співробітництво; Чиста енергетика

Робоча програма: Безпечна, чиста та ефективна енергетика
Перехресні пріоритети: Соціально-економічні науки та гуманітарні науки; Відповідальні

IA

–

Тип дій

Дедлайн:
1 вересня 2020р.

Дата
оголошення:
5 травня 2020 р.

Інноваційні дії

Демонстрація інноваційних та стійких гідроенергетичних
рішень, спрямованих на недосліджений маломасштабний
гідроенергетичний потенціал у Центральній Азії
LC-SC3-RES-34-2020

39

Детальніше з умовами конкурсу можна ознайомитись за посиланням.

Декілька засушливих і напівзасушливих регіонів світу значною мірою залежать від опріснення
води, і прогнозується, що попит на технології опріснення води буде зростати. Ряд цих регіонів
також має величезні ресурси сонячної енергії, які є придатними для застосування технології
концентрованої сонячної енергії. Необхідно звернути увагу на декілька технічних аспектів, щоб
тепловий цикл електростанцій на концентрованій сонячній енергії ефективно відповідав
енергетичним потребам системи опріснення.

Опис проблематики:

Робоча програма: Безпечна, чиста та ефективна енергетика
Перехресні пріоритети: Чиста енергетика; Міжнародне співробітництво

IA

–

Тип дій

Дедлайн:
1 вересня 2020р.

Дата
оголошення:
5 травня 2020 р.

Інноваційні дії

Ефективне поєднання концентрованої сонячної енергії та
опріснення (з особливим акцентом на регіоні Ради
співробітництва держав Перської затоки)
LC-SC3-RES-20-2020
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Детальніше з умовами конкурсу можна ознайомитись за посиланням.

Технології конверсії необхідні для повного заміщення використання викопного палива в
транспортному та опалювальному секторах сучасним біопаливом та альтернативними
відновлюваними видами палива. Міжнародна співпраця є взаємовигідною у стратегічних
сферах, де можна обмінюватися знаннями, а Європа може отримати лідерство разом зі своїми
міжнародними партнерами.
Відповідно до стратегії міжнародного співробітництва ЄС у галузі досліджень та інновацій
(COM(2012)497) , дії сприятимуть 4 Завданню Інноваційної Місії (Mission Innovation Challenge
4 ) [1]

RIA

Опис проблематики:

Дедлайн:
1 вересня 2020р.

Дата
оголошення:
5 травня 2020 р.

Науковоінноваційні дії

–

Тип дій

Робоча програма: Безпечна, чиста та ефективна енергетика
Перехресні пріоритети: Міжнародне співробітництво; Чиста енергетика

Міжнародне співробітництво з Японією в сфері досліджень
та інновацій щодо біопалива та альтернативних видів
палива LC-SC3-RES-25-2020

41

.

Проєкти напряму “Клімат, навколишнє середовище,
ефективність використання ресурсів, включаючи
сировинні матеріали” 〔 1〕

Funding & tender opportunities
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Корисні посилання
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Корисні посилання
NCP Horizon 2020, Igor Sikorsky KPI
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Корисні посилання
https://t.me/NCP_Horizon2020_KPI
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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=IwAR3MO7KNj0GKNnzH8xQrZibg0MsZWpc8Q0y_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=IwAR1A0fXNx9pQur3DwxTE2crgOOU5y7MdW40SWozwf
Tph0qNW6LSiN5181Rs
EndNote https://
ru.m.wikipedia.org/wiki/EndNote?fbclid=IwAR2N5DadMDzy-D8Q1oQfR-jCab1JjpJSa5O85yR5dnD1X538fyvIv34WEd8

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

http://www.ncp.kpi.ua

s.shukaev@kpi.ua

тел./факс: +38 044 204 82 77

програми ЄС “ГОРИЗОНТ 2020” за напрямом “Інформаційні такомунікаційні технології”

Національний контактний пункт при КПІ ім. Ігоря Сікорського

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

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

Контакти:

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

http://www.ncp.kpi.ua

a.piatova@kpi.ua

тел./факс: +38 044 204 80 19, моб.тел. +38 097 3113670

ефективність використання ресурсів, включаючи сировинні матеріали”

програми ЄС “ГОРИЗОНТ 2020” за напрямом “Клімат, навколишнє середовище,

Національний контактний пункт при КПІ ім. Ігоря Сікорського

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

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

Контакти:

Контакти
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Бажаємо гарного дня!
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Лілія КАЛАЧНЮК,
керівник НКП «Харчова безпека, стале сільське господарство, морські дослідження
та біоекономіка» і РКП «Клімат та ефективність використання ресурсів, включаючи
сировинні матеріали», НУБіП України
lilkalachnyuk@gmail.com ; https://nubip.edu.ua/horizon2020 ; https://bit.ly/ncpualinks

ПЕРСПЕКТИВИ ПАРТНЕРСТВА І ПОСТУП"
19 травня 2020 року о 17:00

ВЕБІНАР
"НОВІ КОНКУРСИ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ "ГОРИЗОНТ 2020" ЗА НАПРЯМАМИ "BIO".
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2. Рішення, що пропонується для поставленого завдання, має бути детально висвітлене.
3. Слід уважно вивчити всі робочі документи до даної програми (робочу програму, умови участі, додатки тощо).

1. Вона має відповідати обраному виклику (call) на 100%.

Готуючи проектну заявку, слід пам’ятати:

6. Чому реалізація проекту має відбутися саме зараз?

5. Чому саме ваша організація має займатися даним проектом?

4. Чи вже є вирішення даної проблеми, розглядуваної в проекті, у Європі чи світі?

3. Що він привнесе в Європу?

2. Чи має цей проект європейські виміри?

1. Чому саме цей проект має вирішальне значення для галузі та європейської спільноти?

Перед тим як починати складати проектну заявку, доцільно знайти відповіді на такі питання:

Рекомендації підготовки успішної заявки
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Принципи процесу написання проектної заявки:
1. Доцільно призначити особу, відповідальну за організаційну
складову написання заявки (координація, збір та впорядкування інформації, яку надають партнери).
2. Необхідно сформувати короткий, але вичерпний зміст, який
буде основою для подальших переговорів та який включає такі елементи:
– конкурс, за яким подається заявка, та тема;
– у разі необхідності – підтип конкурсу;
– чітко сформульована основна мета проекту;
– попередній розподіл роботи на тематичні складові;
– розмежовані права та обов’язки кожного партнера;
– сформована назва дослідницької пропозиції, що відповідає інформації, викладеній у заявці, та яка найкраще узагальнює цю інформацію;
– акронім, який легко запам’ятовується;
– загальне планування з метою розробки ефективної стратегії управління проектом.
3. При написанні заявки слід чітко дотримуватися всіх вимог, які
вказані щодо конкурсу (наприклад, заявка має бути не довшою за
встановлені вимоги. Якщо кількість сторінок більша за допустиму, анкета не розглядатиметься експертами).
4. Заявка має бути чіткою, зрозумілою, написаною грамотною англійською мовою.
5. Усі поля заявки треба обов’язково заповнити (якщо ж інформація відсутня, то слід так і написати).
6. Заявка має містити відповіді на всі поставлені питання її технічної частини.
7. Обов’язковим є дотримання етичних вимог, як і вимог дотримання авторських прав та уникнення плагіату.
8. Рекомендовано подавати інформацію систематизовано, стисло.
9. Доцільно оформити заявку таким чином, щоб вона привертала увагу читаючих та спонукала на подальший розгляд даної пропозиції.
10. При цьому не бажано:
починати написання заявки без знання всіх умов та деталей проекту
подавати заявку, якщо вона не повністю відповідає вимогам програми
переоцінювати свої можливості
недооцінювати важливість та якість презентації проектної заявки
використовувати багато графічної інформації
11. Не слід використовувати багато кольорів (пам’ятайте, що в кінцевому варіанті заявка буде чорно-білою).
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicsearch;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502,31094503;programCode=AGRIP;progr
amDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submi
ssionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

Актуальні конкурси «AGRIP» (Promotion of Agricultural products)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicsearch;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;
programDivisionCode=31047893;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=
submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

Актуальні конкурси «Bio»
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Grant

Grant

Brussels time

Deadline date:03 September 2020 17:00:00

Brussels time

Types of action: Bio-based Industries Innovation action - Flagship | Programme: Horizon 2020
Open for submission
Оцінка органічної частки твердих побутових відходів за допомогою інтегрованої
Opening date: 15 April 2020
біопереробної промисловості на комерційному рівні
Deadline model:single-stage

Valorise the organic fraction of municipal solid waste through an integrated biorefinery at
commercial level BBI-2020-SO1-F1

•

Deadline date:03 September 2020 17:00:00

Types of action: Bio-based Industries Innovation action - Demonstration | Programme: Horizon 2020
Open for submission
Використання біогенного газоподібного вуглецю для збільшення доступності
Opening date: 15 April 2020
сировини для промисловості
Deadline model:single-stage

Use biogenic gaseous carbon to increase feedstock availability for the industry BBI-2020-SO1D2

Types of action: Bio-based Industries Innovation action - Demonstration | Programme: Horizon 2020
Open for submission
Розв’язати перешкоди ланцюга постачання для перетворення залишкових потоків
Opening date: 15 April 2020
відходів у функціональні молекули для харчових та / або непродовольчих ринків
Deadline model:single-stage
Deadline date:03 September 2020 17:00:00 Brussels time
•
Grant

Resolve supply-chain hurdles for turning residual waste streams into functional molecules for
food and/or non-food market applications BBI-2020-SO1-D1

•
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Grant

Grant

Brussels time

Grant

Brussels time

Deadline date:03 September 2020 17:00:00

Brussels time

Types of action: Bio-based Industries Innovation action - Demonstration | Programme: Horizon 2020
Open for submission
Поглибити виробництво молекул платформи на основі біологічних матеріалів для
Opening date: 15 April 2020
більш широкого застосування на ринку
Deadline model:single-stage

Upscale the production of bio-based platform molecules for larger market applications BBI2020-SO2-D3

•

Deadline model:single-stage
Deadline date:03 September 2020 17:00:00

Types of action: Bio-based Industries Innovation action - Flagship | Programme: Horizon 2020
Open for submission
Виробництво харчових інгредієнтів з високою харчовою цінністю з водних джерел
Opening date: 15 April 2020

Produce food ingredients with high nutritional value from aquatic sources BBI-2020-SO1-F3

•

Deadline date:03 September 2020 17:00:00

Types of action: Bio-based Industries Innovation action - Flagship | Programme: Horizon 2020
Open for submission
Перетворення лігніну в матеріали та хімічні речовини для високого класу
Opening date: 15 April 2020
використання
Deadline model:single-stage

Turn lignin into materials and chemicals for high-end applications BBI-2020-SO1-F2

•
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Grant

Grant

Brussels time

Deadline model:single-stage
Deadline date:03 September 2020 17:00:00

Brussels time

Types of action: Bio-based Industries Research and Innovation action | Programme: Horizon 2020
Open for submission
Розробка рішень на основі біологічних матеріалів для переробки композитів
Opening date: 15 April 2020

Develop bio-based solutions to recycle composites BBI-2020-SO2-R3

Types of action: Bio-based Industries Research and Innovation action | Programme: Horizon 2020
Open for submission
Розробити цілісне фракціонування лігноцелюлози для отримання компонентів
Opening date: 15 April 2020
для високоякісного застосування
Deadline model:single-stage
Deadline date:03 September 2020 17:00:00 Brussels time
•
Grant

Develop integral fractionation of lignocellulose to produce components for high-value
applications BBI-2020-SO2-R2

•

Deadline date:03 September 2020 17:00:00

Types of action: Bio-based Industries Research and Innovation action | Programme: Horizon 2020
Open for submission
Використання сприятливих технологій для покращення доступності та стійкості
Opening date: 15 April 2020
сировини для біоіндустрії
Deadline model:single-stage

Use enabling technologies to improve feedstock availability and sustainability for the biobased industry BBI-2020-SO2-R1

•
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Grant

Grant

Brussels time

Grant

Deadline model:single-stage
Deadline date:03 September 2020 17:00:00

Brussels time

Types of action: Bio-based Industries Research and Innovation action | Programme: Horizon 2020
Open for submission
Підвищення стійкості покриттів
Opening date: 15 April 2020

Improve the sustainability of coatings BBI-2020-SO3-R5

•

Opening date: 15 April 2020
навколишнього середовища
Deadline model:single-stage
Deadline date:03 September 2020 17:00:00 Brussels time

Types of action: Bio-based Industries Innovation action - Demonstration | Programme: Horizon 2020
Open for submission
Продемонструйте чудові упаковки на біологічній основі з мінімальною шкодою для

Demonstrate superior bio-based packaging solutions with minimal environmental
damage BBI-2020-SO3-D4

•

Deadline date:03 September 2020 17:00:00

Types of action: Bio-based Industries Research and Innovation action | Programme: Horizon 2020
Open for submission
Добування біоактивних сполук з нових, недостатньо експлуатованих та / або
Opening date: 15 April 2020
непіддатливих залишкових потоків біологічної основі для застосувань високої вартості
Deadline model:single-stage

Extract bioactive compounds from new, under-exploited and/or recalcitrant residual biobased streams for high-value applications BBI-2020-SO2-R4

•
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Grant

Grant

Brussels time

Grant

Brussels time

Types of action: Bio-based Industries Coordination and Support action | Programme: Horizon 2020
Open for submission
Створити та взаємозв’язати освітні центри на основі біологічної діяльності для
Opening date: 15 April 2020
задоволення галузевих потреб у вміннях та навичках
Deadline model:single-stage
Deadline date:03 September 2020 17:00:00 Brussels time

Create and interlink bio-based education centres to meet industry's needs of skills and
competences BBI-2020-SO4-S3

•

Deadline model:single-stage
Deadline date:03 September 2020 17:00:00

Types of action: Bio-based Industries Coordination and Support action | Programme: Horizon 2020
Open for submission
Забезпечити розуміння нових технологій для біологічних ланцюжків вартості
Opening date: 15 April 2020

Provide insight on emerging technologies for bio-based value chains BBI-2020-SO4-S2

•

Deadline model:single-stage
Deadline date:03 September 2020 17:00:00

Types of action: Bio-based Industries Coordination and Support action | Programme: Horizon 2020
Open for submission
Допоможіть стартапам та спільнотам отримати доступ до фінансів
Opening date: 15 April 2020

Help start-ups and spin-offs to gain access to finance BBI-2020-SO4-S1

•
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Grant

Grant

Brussels time

Grant

Brussels time

Deadline model:single-stage
Deadline date:16 June 2020 17:00:00

Brussels time

Types of action: Research and Innovation action | Programme: Horizon 2020
Open for submission
Підвищена гнучкість у розподілі ресурсів ATCO
Opening date: 31 March 2020

Increased flexibility in the allocation of ATCO resources SESAR-WAVE3-02-2020

•

Deadline model:single-stage
Deadline date:16 June 2020 17:00:00

Types of action: Research and Innovation action | Programme: Horizon 2020
Open for submission
Віртуальний центр
Opening date: 31 March 2020

Virtual Centre SESAR-WAVE3-01-2020

•

Deadline model:single-stage
Deadline date:03 September 2020 17:00:00

Types of action: Bio-based Industries Coordination and Support action | Programme: Horizon 2020
Open for submission
Розширіть кругову економіку, щоб включити недооцінену кругову біоекономіку
Opening date: 15 April 2020

Expand circular economy to include the underexploited circular bioeconomy BBI-2020SO4-S4

•
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Grant

Grant

Brussels time

Grant

Brussels time

Deadline model:single-stage
Deadline date:16 June 2020 17:00:00

Brussels time

Types of action: Research and Innovation action | Programme: Horizon 2020
Open for submission
Спільне управління пропускною спроможністю TMA та аеропорту
Opening date: 31 March 2020

Collaborative management of TMA & Airport throughput SESAR-WAVE3-05-2020

•

Opening date: 31 March 2020
Deadline model:single-stage
Deadline date:16 June 2020 17:00:00

Types of action: Research and Innovation action | Programme: Horizon 2020
Open for submission
Розширена автоматизована синхронізація повітря / земля

Enhanced automated air/ground synchronisation SESAR-WAVE3-04-2020

•

Deadline model:single-stage
Deadline date:16 June 2020 17:00:00

Types of action: Research and Innovation action | Programme: Horizon 2020
Open for submission
Спільний U-простір-ATM-інтерфейс
Opening date: 31 March 2020

Collaborative U-space-ATM interface SESAR-WAVE3-03-2020

•
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Grant

Grant

Deadline model:single-stage
Deadline date:16 June 2020 17:00:00

Brussels time

Types of action: Innovation action | Programme: Horizon 2020
Open for submission
Траєкторія польоту, що знижується, для поліпшення роботи банкоматів
Opening date: 31 March 2020

Downlinking Flight Trajectory to improve ATM performance SESAR-WAVE3-07-2020

•

Opening date: 31 March 2020
терміналів
Deadline model:single-stage
Deadline date:16 June 2020 17:00:00 Brussels time

Types of action: Innovation action | Programme: Horizon 2020
Open for submission
Інтегрована пропускна здатність злітно-посадкової смуги та ефективність

Integrated Runway Throughput and Terminal Efficiency SESAR-WAVE3-06-2020

•
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Grant

Grant

Brussels time

Grant

Brussels time

Opening date: 14 January 2020
країні
Deadline model:single-stage
Deadline date:03 June 2020 17:00:00 Brussels time

Types of action: AGRI-MULTI-THIRD COUNTRIES | Programme: Promotion of Agricultural Products
Open for submission
Підтримка декількох програм - Інформація та просування в будь-якій третій

Support for multi programmes – Information and promotion in any third
country(ies) MULTI-C-2020

•

Deadline model:single-stage
Deadline date:03 June 2020 17:00:00

Types of action: AGRI-MULTI-INTERNAL MARKET | Programme: Promotion of Agricultural Products
Open for submission
Підтримка декількох програм - Інформація та промоція про свіжі фрукти та
Opening date: 14 January 2020
овочі в контексті правильної дієтичної практики

Support for multi programmes – Information and promotion about fresh fruit and
vegetables in the context of proper dietary practices MULTI-B-2020

•

Deadline model:single-stage
Deadline date:03 June 2020 17:00:00

Types of action: AGRI-MULTI-INTERNAL MARKET | Programme: Promotion of Agricultural Products
Open for submission
Підтримка декількох програм - Союзні схеми якості АБО заслуги
Opening date: 14 January 2020
сільськогосподарської продукції Союзу

Support for multi programmes – Union quality schemes OR merits of Union agricultural
products MULTI-A-2020

•
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Grant

Grant

Brussels time

Grant

продукції Союзу

Deadline model:single-stage
Deadline date:03 June 2020 17:00:00

Brussels time

Types of action: AGRI-SIMPLE-THIRD COUNTRIES | Programme: Promotion of Agricultural Products
Open for submission
Підтримка простих програм - Інформація та просування в Китаї, Японії, Південній
Opening date: 14 January 2020
Кореї, Тайвані, Південно-Східній Азії або Південній Азії

Support for simple programmes – Information and promotion in China, Japan, South
Korea, Taiwan, South East Asia or Southern Asia SIMPLE-03-2020

•

Opening date: 14 January 2020
сільськогосподарської
Deadline model:single-stage
Deadline date:03 June 2020 17:00:00 Brussels time

Types of action: AGRI-SIMPLE-INTERNAL MARKET | Programme: Promotion of Agricultural Products
Open for submission
Підтримка простих програм - Інформація та просування про переваги

Support for simple programmes – Information and promotion about merits of Union
agricultural products SIMPLE-02-2020

•

Deadline model:single-stage
Deadline date:03 June 2020 17:00:00

Types of action: AGRI-SIMPLE-INTERNAL MARKET | Programme: Promotion of Agricultural Products
Open for submission
Підтримка простих програм - союзні схеми якості
Opening date: 14 January 2020

Support for simple programmes – Union quality schemes SIMPLE-01-2020

•

64

Grant

Grant

Grant

2020 17:00:00 Brussels time

Deadline model:single-stage
Deadline date:03 June 2020 17:00:00

Brussels time

Types of action: AGRI-SIMPLE-THIRD COUNTRIES | Programme: Promotion of Agricultural Products
Open for submission
Підтримка простих програм - Інформація та просування на яловичину та / або
Opening date: 14 January 2020
телятину в третіх країнах

Support for simple programmes – Information and promotion on beef and/or veal in third
country(ies) SIMPLE-06-2020

•

Deadline date:03 June

Types of action: AGRI-SIMPLE-THIRD COUNTRIES | Programme: Promotion of Agricultural Products
Open for submission
Підтримка простих програм - Інформація та просування в інших третіх
Opening date: 14 January 2020
країнах
Deadline model:single-stage

Support for simple programmes – Information and promotion in other third
countries SIMPLE-05-2020

•

Opening date: 14 January 2020
Мексиці
Deadline model:single-stage
Deadline date:03 June 2020 17:00:00 Brussels time

Types of action: AGRI-SIMPLE-THIRD COUNTRIES | Programme: Promotion of Agricultural Products
Open for submission
Підтримка простих програм - Інформація та просування в Канаді, США чи

Support for simple programmes – Information and promotion in Canada, USA or
Mexico SIMPLE-04-2020

•
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https://nubip.edu.ua/node/77172

Відкриваємо нові перспективи
20 травня 2020 року
Вебінар «НОВІ КОНКУРСИ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ "ГОРИЗОНТ 2020" ЗА НАПРЯМАМИ
"BIO". ПЕРСПЕКТИВИ ПАРТНЕРСТВА І ПОСТУП» був проведений 19 травня 2020 року
Національними контактними пунктами Рамкової програми ЄС з досліджень та
інновацій «Горизонт 2020»: НКП Харчова безпека, стале сільське господарство,
морські дослідження та біоекономіка (Л. Калачнюк), https://nubip.edu.ua/horizon2020;
НКП Клімат, оточуюче середовище та ефективність використання ресурсів,
включаючи сировинні матеріали (А. Пятова), http://ncp.kpi.ua/uk/; НКП Інформаційні та
комунікаційні

технології,

(І.

Кульчицький), https://lpnu.ua/ncpict та

(С.

Шукаєв) www.ncp.kpi.ua.
Метою вебінару було ознайомити потенційних авторів конкурсних заявок з актуальними
тематиками грантів Робочої програми «Горизонт 2020», за такими напрямами, як «Харчова
безпека, стале сільське господарство, морські дослідження та біоекономіка», «Клімат,
оточуюче середовище та ефективність використання ресурсів, включаючи сировинні
матеріали», «Інформаційні та комунікаційні технології» і близькими до них.
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Із вступним сло
овом вистуупила Лілія Калачнюк
к, НКП "Харчова безп
пека, стале
е сільське
господар
рство, морські дослідж
ження та біоекономіка", Націонал
льний уніве
ерситет біоресурсів і
природоккористуванн
ня України.
А
Алла

Кр
равченко,

доцент

(Націонал
льний

у
університет
т

біоресурсів

і

природо
окористува
ання Україн
ни) представила уваззі учасників
в вебінару свій досвід
д участі у
проєктах Рамкової програми
п
ЄС з дослідж
жень та інно
овацій «Гор
ризонт 2020
0» та можли
иві форми
партнерсства.
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Анжела Пятов
ва, НКП «К
Клімат, ото
очуюче сер
редовище та
т ефектив
вність вико
ористання
ресурсів, включаюч
чи сировинні матерііали» та Сергій
С
Шуккаєв, НКП
П «Інформа
аційні та
комунікац
ційні технол
логії», КПІ ім. Ігоря Сікорського ґрунтовно
ґ
п
підготували
и інформац
ційну базу
актуальних конкурсів Рамково
ої програми ЄС з досл
ліджень та інновацій «Горизонт 2020» за
напрямам
ми «Клімат» та «ІКТ». Запропоно
ована широ
окопланова інформація
я щодо кон
нкурсів, як
англійськкою, так і українською
у
ю мовою на
адасть мож
жливість шв
видше зорієнтуватися у виборі
теми поте
енційним уч
часникам.
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Про нові конкурси Рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» за
тематиками, в яких ключовими словами були «Bio», «AGRIP», розповіла Лілія Калачнюк, НКП
«Харчова

безпека,

стале

сільське

господарство,

морські

дослідження

та

біоекономіка», Національний університет біоресурсів і природокористування України.
Доповідачі відповідали на питання учасників заходу, а також в обговоренні модератор
вебінару Іван Кульчицький (НКП «Інформаційні та комунікаційні технології», Національний
університет «Львівська політехніка» надав важливу інформацію про проведення вебінарів
іншими національними НКП.
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Матеріали доповідей інформаційного заходу розміщені на сторінці НКП «Горизонт 2020» на
сайті

НУБіП

України

за

посиланням http://nubip.edu.ua/horizon2020 (Вебінар

«НОВІ

КОНКУРСИ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ "ГОРИЗОНТ 2020" ЗА НАПРЯМАМИ "BIO". ПЕРСПЕКТИВИ
ПАРТНЕРСТВА І ПОСТУП", 19 травня 2020: 1, 2, 3).
Лілія Калачнюк,
керівник НКП «Харчова безпека, стале сільське господарство,
морські дослідження та біоекономіка» на базі НУБіП України
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https://nubip.edu.ua/node/77704

Дослідження впливу умов карантину через
COVID-19 на харчування студентів та їх
схильність до стресу
Поділитись:

2 червня 2020 року
Оголошення надзвичайної ситуації через велику кількість інфікованих вірусом
COVID-19 вплинуло на умови життя й можливість вільно пересуватись. Ці
обмеження могли вплинути на режим харчування студентів, їх апетит, фізичну
активність і залишитися у відносинах з типом особистості.

Вчені

з

Інституту

людини Університету
(https://puls.edu.pl/)

наук
у

харчування
про

життя,

співпраці

з

та
що

дієтології
в

Познані

науковцями НУБіП

України вирішили провести дослідження, яке оцінює вплив
ізоляції через COVID-19 на режим харчування, та його зв'язок із
типом особистості.

Прохання долучатися! Опитування анонімне!
https://forms.gle/nRqxKdsZPiPEAdWaA
Л.Г. Калачнюк,
керівник НКП «Харчова безпека, стале сільське господарство,
морські дослідження та біоекономіка»
на базі НУБіП України
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https://nubip.edu.ua/node/81414

«Європейські дні досліджень та інновацій»:
перспективи міжнародної співпраці НУБіП
України
Поділитись:

28 вересня 2020 року
З метою розвитку наступної рамкової програми досліджень та інновацій
Horizon Europe було організовано ряд заходів, серед яких – «Європейські дні
досліджень та інновацій» у віртуальному форматі (22-24 вересня 2020 року).

У рамках «Європейські дні досліджень та інновацій» були проведені сесії 23
вересня 2020 року «Посилення регіональних інновацій у Європі за допомогою Регіональної
інноваційної схеми Європейського інституту інновацій та технологій (EIT RIS)» / Boosting
Regional Innovation across Europe via the EIT RIS (https://eit.europa.eu/news-events/events/eitstakeholder-forum-boosting-regional-innovation-across-europe-eit-ris) та 24 вересня 2020 року
«Підтримка інноваційного потенціалу закладів вищої освіти Європи» / Supporting the Innovation
Capacity of Higher Education Institutions in Europe (https://eit.europa.eu/news-events/events/eitstakeholder-forum-supporting-innovation-capacity-higher-education-europe),
Калачнюк -

керівник

НКП

«Харчова

безпека,

стале

сільське

в

яких Лілія

господарство,

морські

дослідження та біоекономіка» на базі НУБіП України взяла участь за запрошенням
оргкомітету заходів EIT.
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На міжнародному віртуальному заході 23 вересня 2020 років учасників було
проінформовано про ключові досягнення та виклики Регіональної інноваційної схеми EIT та
зосереджено увагу на нових елементах, представлених пропозицією Комісії щодо Стратегічної
інноваційної програми EIT 2021-2027. EIT RIS є основним засобом розширення участі у його
діяльності та ключовим інструментом Співтовариства EIT для зміцнення інноваційного
потенціалу держав-членів та асоційованих країн Горизонту 2020 з відповідними показниками
інновацій (згідно до Європейського інноваційного табло). 24 вересня 2020 року було
організовано засідання «Підтримка інноваційного потенціалу вищих навчальних закладів
Європи», на якому було проінформовано учасників про ключові елементи нової дії EIT щодо
підтримки інноваційного та підприємницького потенціалу закладів вищої освіти, як зазначено в
пропозиції Комісії щодо Стратегічної інноваційної програми EIT на 2021-2027 роки.
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25 вересня 2020 року в рамках міжнародних заходів «NCP Academy event» було
організовано практичний тренінг «Digital moderation and virtual meeting design», в якому Л.
Калачнюк брала участь з метою удосконалення проведення віртуальних заходів та їх
ефективності у світлі викликів сьогодення.
Для успішного знаходження партнерів для конкурсних заявок Horizon 2020 Green
Deal повторно наводимо інформацію для участі у віртуальному Брокерському заході 14-15
жовтня 2020 року (https://h2020-green-deal-call-virtual.b2match.io/; див. оголошення на –
https://nubip.edu.ua/horizon2020).
У планах НКП «Харчова безпека, стале сільське господарство, морські дослідження
та біоекономіка» на базі НУБіП України організація віртуального міжнародного
семінару в жовтні цього року, прохання – слідкувати за оголошеннями на вебсторінці (https://nubip.edu.ua/horizon2020).
Лілія Калачнюк,
керівник НКП «Харчова безпека,
стале сільське господарство, морські
дослідження та біоекономіка» на базі НУБіП України
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Вебінар / Webinar
«Секрет успіху в підготовці грантових заявок/
The secret of success in preparing grant applications»
16.10. 2020 р. (11:00 -13:00, Київ/Kyiv)
НКП «Харчова безпека, стале сільське господарство, морські дослідження та
біоекономіка» на базіНаціонального університету біоресурсів і
природокористування України (НУБіП),Україна
(https://nubip.edu.ua ; https://nubip.edu.ua/horizon2020)
ПРОГРАМА / Agenda
11.00 – 11.05
11.05 – 11.45
11.45 – 11.55

11.55 – 12.25

12.25 – 12.45
12.45 – 13:00
13.00

Вітальне слово – НУБіП / Welcomeaddress NULESU
«The calls and tips on how to prepare a good proposal»
Bożena Podlaska, NCP Food security, sustainable agriculture and forestry,
marine and maritime and inland water research and the bioeconomy, Republic
of Poland (http://www.kpk.gov.pl/http://en.kpk.gov.pl/ )
Питання, відповіді, дискусії / Questions, answers, discussions
Можливості участі та залучення фінансування малими та
середніми підприємствами (Горизонт 2020, USAID, EURECA, УКФ,
Erasmus for young entrepreneurs та інші) / Opportunities for
participation and attraction of financing by small and medium enterprises
(Horizon 2020, USAID, EURECA, Ukrainian Cultural Foundation,
Erasmus for young entrepreneurs and others)
Тетяна
Котенко,
НКП
Малі
та
середні
підприємства,
Центральноукраїнський
національний
технічний
університет,
Кропивницький, Україна / Tetiana Kotenko, NCP SMEs, Kropivnytskiy,
Ukraine https://ncp-sme.kr.ua/
Поступ і перспективи / Progress and prospects
Лілія Калачнюк, НКП Харчова безпека, стале сільське господарство,
морські дослідження та біоекономіка,НУБіП / Liliia Kalachniuk, NCP Food
security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland
water research and the bioeconomy, NULESU, Ukraine
Питання, відповіді, дискусії / Questions, answers, discussions
Закінчення ЗАХОДУ / End of the meeting

Для участі в заході просимо Вас зареєструватися за посиланням /
To participate in the event, please register at the link:
https://forms.gle/DPFqTFcGVxg4LzFw7
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https://nubip.edu.ua/node/77704

Дослідження впливу умов карантину через
COVID-19 на харчування студентів та їх
схильність до стресу
2 червня 2020 року
Оголошення надзвичайної ситуації через велику кількість інфікованих вірусом
COVID-19 вплинуло на умови життя й можливість вільно пересуватись. Ці
обмеження могли вплинути на режим харчування студентів, їх апетит, фізичну
активність і залишитися у відносинах з типом особистості.

Вчені

з

Інституту

людини Університету
(https://puls.edu.pl/)

наук
у

харчування
про

життя,

співпраці

з

та
що

дієтології
в

Познані

науковцями НУБіП

України вирішили провести дослідження, яке оцінює вплив
ізоляції через COVID-19 на режим харчування, та його зв'язок із
типом особистості.

Прохання долучатися! Опитування анонімне!
https://forms.gle/nRqxKdsZPiPEAdWaA
Л.Г. Калачнюк,
керівник НКП «Харчова безпека, стале сільське господарство,
морські дослідження та біоекономіка»
на базі НУБіП України

Поточні результати на 15.11.2020 проекту “Student’s eating habits and susceptibility to stress
during social isolation causes by COVID-19”
Об’єднано величезну базу даних, до якої ввійшли дані не лише європейських країн (зокрема,
від 585 респондентів з України), але й США.
Готується матеріал для публікації в
міжнародному журналі.
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W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP

www.kpk.gov.pl

IPPT PAN

National Contact Point

Bożena Podlaska

“Testing and demonstrating systemic innovations for
sustainable food from farm to fork”

The calls and tips on how to prepare a good proposal
On GREEN DEAL CALL

Kyiv, 16.10.2020
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1.
2.
3.
4.

Background
The European Green DEAL
How to start with proposal preparation
AOB

Agenda of the presentation

2

3
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10 thematic areas (Areas) – budget 1 M EUR!

Green DEAL CALL– Area 6: Farm-to-Fork

4

5

81

82

Źródło: R&I Days

SOCIAL/HEALTH

ENVIRONMENTAL/CLIMATE

3 pillars of sustainable development

„From farm to fork strategy”
ECONOMIC

6

83

timeline: open call 22 September 2020.
Dealine 26 January 2021.

Consortium: international cooperation
(min. 3 enities from 3 different MS /AC to H2020)

Budget: 72 mln EUR (12 mln /topic).

6 subtopics related to food innovation system
Min. 6 projects to be financed
(TRL): 5-8 [LINK] Type of project: IA – Innovation Action

“Testing and demonstrating systemic innovations for sustainable food
from farm to fork.”

„Farm-to-Fork”
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C.

„Reducing the dependence on hazardous pesticides; reducing the losses of nutrients from fertilisers,
towards zero pollution of water, soil and air and ultimately fertiliser use.”

B. „Achieving climate neutral food businesses by mitigating climate change, reducing energy use and
increasing energy efficiency in processing, distribution, conservation and preparation of food.”

A. „Achieving climate neutral farms by reducing GHG emissions and by increasing farm-based carbon
sequestration and storage.”

Topics (Scope) 1/2

8

85

F.

E.

„Shifting to sustainable healthy diets, sourced from land, inland water and sea, and accessible to all
EU citizens, including the most deprived and vulnerable groups.”

„Reducing food losses and waste at every stage of the food chain including consumption, while also
avoiding unsustainable packaging.”

D. „Reducing the dependence on the use of antimicrobials in animal production and in aquaculture;”

Topics (Scope) 2/2

9

10
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11
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12
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Preparing and submitting proposal , Main Steps:

13
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4. Evaluation criteria
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/from-evaluation-to-grantsignature/evaluation-of-proposals/elig_eval_criteria_en.htm

3. Useful GUIDE HERE
[http://www.ncps-care.eu/?wpdmpro=overview-of-the-european-green-deal-call-2020]

2. Read carefull on the call text on Funding and Tender Portal : HERE

1. Each partner must also be registered on this portal with a PIC number.
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participantregister

HOW TO START

14

15
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3.

SUPPORT OF NCPs: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/ncp

SUPPORT

16
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5.EC PLATFORM on Portal F&T HERE

4. http://www.ncps-care.eu/?page_id=3988

3. NCP CARE PARTNERING PLATFORM: http://partnersearch.ncps-care.eu/

2. 27 October European Green Deal Call with a relevance of the Social Sciences and Humanities.
https://ssh-in-green-deal.b2match.io/

https://th2020-green-deal-online.b2match.io/

1. 23 October: The H2020 Green Deal Call - International Networking Event - TURKEY

Upcoming Partnering event

17
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Bożena Podlaska
Tel: +48 508101009
bozena.podlaska@kpk.gov.pl
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ТЕТЯНА КОТЕНКО - кандидат економічних наук, доцент
керівник НКП Горизонт 2020 за напрямком «Малі та середні підприємства»

«Можливості участі у програмі Горизонт 2020»
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https://www.facebook.com/h2020.ncp.sme.kr.ua/

– Information and Communication
Technologies
– Nanotechnologies
– Advanced materials
– Biotechnology
– Advanced manufacturing and processing
– Space

Industrial Leadership
• Leadership in enabling and industrial
technologies (LEIT)

www.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

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

Складові частини «Горизонт 2020»
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https://www.facebook.com/h2020.ncp.sme.kr.ua/

www.ncp-sme.kr.ua

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register

Portal Funding & tender opportunities
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https://www.facebook.com/h2020.ncp.sme.kr.ua/

www.ncp-sme.kr.ua

• 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

Базові вимоги в Горизонт 2020
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≤2

≤2

< 10

www.ncp-sme.kr.ua

≤ 10

≤ 10

< 50

< 250

Річний
баланс,
млн. євро
≤ 43

Річний
дохід,
млн. євро
≤ 50

Кількість
персоналу

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

Середнє
підприємство
Мале
підприємство
Мікропідприємство

Категорія
підприємства

https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-definition_en

Визначення МСП згідно дефініцій
Європейської комісії (SME categories)
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https://www.facebook.com/h2020.ncp.sme.kr.ua/

Пошук конкурсу

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

www.ncp-sme.kr.ua

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.

Типова структура проектної заявки
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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

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).

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.

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.

Конкурс “Fast Track to Innovation (FTI)”
(H2020-EIC-FTI-2018-2020)
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https://www.facebook.com/h2020.ncp.sme.kr.ua/

Джерело: https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_blockchains

Обсяг заявки (частина В) – 150 сторінок

www.ncp-sme.kr.ua

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.

Мета конкурсу:
розробити рішення для використання спутників на найнижчій орбіті за
найнижчою ціною.

EIC Horizon Prize - 2020року
Космічний запуск за нижчою ціною
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https://www.facebook.com/h2020.ncp.sme.kr.ua/

Джерело: https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_batteries

www.ncp-sme.kr.ua

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.

Бюджет конкурсу: 5 мільйонів євро

розробити прототип батареї з швидкою перезарядкою та дальністю дії, високою
можливістю переробки та тривалого строку експлуатації.

Мета конкурсу:

EIC Horizon Prize - 2020року
Інноваційні акумулятори для
електричних транспортних засобів
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https://www.facebook.com/h2020.ncp.sme.kr.ua/

www.ncp-sme.kr.ua

Перелік конкурсів можна знайти за цим посиланням https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls

Cascade funding – third parties
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https://ucci.org.ua/international-projects/programa-es-erazmus-dlia-molodikh-pidpriiemtsiv

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=5&pid=018&ctr=UA&country=Ukraine
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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.

Enterprise Europe Network (підпрограма COSME)
найбільша мережа підтримки бізнесу в Європі та у світі.

Європейська мережа
підтримки підприємств(EEN)
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+38 (044)-525-98-41
+38 (044)-525-15-89
fesenko@iop.kiev.ua
een.network.ukraine@gmail.com

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/

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.
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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.

1. Процедура реєстрації у Мережі EEN.
2. Створення Бізнес профілю:
- Бізнес ПРОПОЗИЦІЯ (Business OFFER)
- Бізнес ЗАПИТ (Business REQUEST)

EEN-UKRAINE

111

https://bit.ly/3djH2zw

ПРОГРАМА ЄС COSME

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

Грантові програми з можливостями для бізнесу
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https://www.eurekanetwork.org/open-calls/globalstars-singapore-2020

Міжнародна європейська інноваційна науково-технічна
програма «EUREKA»

Грантові програми з можливостями для бізнесу
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Детальніше https://bit.ly/33cb

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)

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД

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

Грантові програми з
можливостями для бізнесу
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Програма ЄС «ERASMUS+»
http://erasmusplus.org.ua/
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

Програма ЄС «Креативна Європа»
https://creativeeurope.in.ua/

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

Грантові програми з
можливостями для бізнесу
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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.

Конкурс проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за
рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського
Союзу (дедлайн 20 жовтня 2020 року)

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

Грантові програми з можливостями для бізнесу
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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

• 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”

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

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

(European Green Deal call).

пріоритетів Європейської Комісії. У вересні 2020 року стартує грантовий конкурс ЄВРОПЕЙСЬКИЙ «ЗЕЛЕНИЙ КУРС»

Боротьба зі змінами клімату та створення кліматично нейтральної Європи до 2050 року є одним із головних

#GreenDeal #SMEs НА ЗАГАЛЬНУ СУМУ МАЙЖЕ 1 МЛРД. ЄВРО.

Грантові програми з
можливостями для бізнесу
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https://www.facebook.com/h2020.ncp.sme.kr.ua/

www.ncp-sme.kr.ua

Адреса: 25030, Україна, м.Кропивницький, просп. Університетський 8

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

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

Центральноукраїнський національний технічний університет
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Лілія Калачнюк, НКП Харчова безпека, стале сільське господарство, морські дослідження та біоекономіка,
НУБіП України / РКП Клімат та ефективність використання ресурсів, включаючи сировинні матеріали
Liliia Kalachniuk, NCP Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water
research and the bioeconomy, NULESU, Ukraine

Вебінар / Webinar
«Секрет успіху в підготовці грантових заявок
The secret of success in preparing grant applications»
16.10. 2020 р. (11:00 -13:00, Київ / Kyiv)
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27 грудня 2017 року в рамках діяльності
Національного контактного пункту рамкової програми
«Горизонт 2020» за тематичним напрямом «Харчова
безпека, стале сільське господарство, морські
дослідження
та
біоекономіка»
пройшов
інформаційний день «Горизонт 2020 – нові можливості
у 2018-2020 рр.» (https://nubip.edu.ua/node/41128).
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20 квітня 2018 року в рамках діяльності Національного контактного пункту рамкової програми «Горизонт 2020» за
тематичним напрямом «Харчова безпека, стале сільське господарство, морські дослідження та біоекономіка», проекту
"Інноваційний
університет
і
лідерство.
Фаза
IIІ:
інновації
та
відносини
з
оточенням"
(https://nubip.edu.ua/node/1198/10) і в межах Міжнародної науково-практичної конференції «Контроль безпечності
харчових продуктів. Україна – ЄС: невирішені питання» (реалізація проекту за підтримки програми Жана Моне
«Контроль безпечності харчових продуктів у ЄС), присвяченої 120-річчю Національного університету біоресурсів та
природокористування
України
пройшов
воркшоп
«Ярмарок
ідей
для
європейських
грантів»
(https://nubip.edu.ua/node/46022).
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12-14 червня 2018 року в рамках діяльності НКП рамкової програми «Горизонт 2020» за тематичним напрямом
«Харчова безпека, стале сільське господарство, морські дослідження та біоекономіка» на базі НУБіП України була
проведена низка заходів програми Горизонт 2020 за підтримкою проектів RI-LINKS2UA «Зміцнення науководослідницьких та інноваційних зв'язків з Україною», завданням якого є подальша підтримка та посилення інтеграції
України до Європейського дослідницького простору, та BioHorizon «Харчова безпека, стале сільське й лісове
господарство, дослідження морських і внутрішніх вод та біоекономіка», мета якого полягає у всебічній підтримці як
діяльності НКП за відповідним напрямом, так і потенційних учасників програми Горизонт 2020
(https://nubip.edu.ua/node/48356).
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11 березня 2019 року в рамках діяльності Національного
контактного пункту рамкової програми «Горизонт 2020»
за тематичним напрямом «Харчова безпека, стале
сільське господарство, морські дослідження та
біоекономіка» пройшов воркшоп «Ярмарок ідей для
європейських грантів» (https://nubip.edu.ua/node/57874).
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9 квітня 2019 року відбувся Міжнародний відкритий інформаційний день «Харчова безпека, стале сільське
господарство, морські дослідження та біоекономіка» в рамках діяльності Національного контактного
пункту (НКП) рамкової програми «Горизонт 2020» за тематичним напрямом «Харчова безпека, стале
сільське господарство, морські дослідження та біоекономіка» на базі Національного університету
біоресурсів і природокористування України (https://nubip.edu.ua/node/59472).

The most important thing that the BioHorizon project gave me is more selected information about calls, potential
partners and examples of success-story in the “Bio”-direction. Network projects should be continued in Horizon EU !
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During “BioHorizon interactive training. Opportunity for the Proposers in the H2020 SC2
Work Program” (2.07.2019), small groups of participants formed the main points of H2020
applications, following the recommendations of the BioHorizon leaders Bozena
Podlaska, Saske Hoving and Matteo Sabini (https://nubip.edu.ua/node/62677 ).
7
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During the “BioHorizon SC2 and KET-B Brokerage Event” (3.07.2019) some useful
recommendations for the formulation of H2020 competitive proposals were presented in
the form of reports by event organizers; flash-presentations were presented
simultaneously in three sections: Sustainable Food Security (1), Rural Renaissance + Blue
Growth (2), Food & Natural Resources + KET-Biotech (3), and Liliia Kalachniuk participated
in 10 bilateral meetings together with future potential coordinators or partners of H2020
proposals, who represented various universities, private companies, and EU NCPs.
(https://nubip.edu.ua/node/62677 )
8

The BENEFITS of sharing
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5 листопада 2019 року відбувся Інформаційний День «Харчова безпека, стале сільське господарство, морські
дослідження та біоекономіка»: міжнародні гранти та партнерство» в рамках діяльності Національного
контактного пункту (НКП) рамкової програми «Горизонт 2020» за тематичним напрямом «Харчова безпека,
стале сільське господарство, морські дослідження та біоекономіка» на базі Національного університету
біоресурсів і природокористування України (https://nubip.edu.ua/node/66931)
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21-22 листопада в Брюсселі пройшли 2 міжнародні заходи: 7TH MEETING H2020
NATIONAL CONTACT POINTS «FOOD SECURITY, SUSTAINABLE AGRICULTURE AND
FORESTRY, MARINE AND MARITIME AND INLAND WATERS RESEARCH AND THE
BIOECONOMY» (21.11.2019; 9:00-12:30) та BioHorizon’s Final Conference Project
Final Event (21.11.2019; 14:30-18:00) & Site Visit (22.11.2019; 8:30-14:00) за
проектом «БіоГоризонт» (координатор – Bozena Podlaska; BioHorizon project,
EU H2020 Research and Innovation Program, Grant Agreement No
652637; https://www.ncp-biohorizon.net/) (https://nubip.edu.ua/node/68211)
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Відкриваємо нові перспективи
Вебінар «НОВІ КОНКУРСИ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ
"ГОРИЗОНТ 2020" ЗА НАПРЯМАМИ "BIO".
ПЕРСПЕКТИВИ ПАРТНЕРСТВА І ПОСТУП» був
проведений 19 травня 2020 року Національними
контактними пунктами Рамкової програми ЄС з
досліджень та інновацій «Горизонт 2020»: НКП
Харчова безпека, стале сільське господарство,
морські дослідження та біоекономіка (Л.
Калачнюк), https://nubip.edu.ua/horizon2020; НКП
Клімат,
оточуюче
середовище
та
ефективність
використання
ресурсів,
включаючи
сировинні
матеріали
(А.
Пятова), http://ncp.kpi.ua/uk/; НКП Інформаційні
та
комунікаційні
технології,
(І.
Кульчицький), https://lpnu.ua/ncpict та (С.
Шукаєв)
www.ncp.kpi.ua.
(https://nubip.edu.ua/node/77172)

132

З метою розвитку наступної рамкової
програми досліджень та інновацій
Horizon Europe було організовано ряд
заходів, серед яких – «Європейські дні
досліджень
та
інновацій»
у
віртуальному форматі (22-24 вересня
2020
року)
(https://nubip.edu.ua/node/81414)

25 вересня 2020 року в рамках міжнародних
заходів «NCP Academy event» було організовано
практичний тренінг «Digital moderation and virtual
meeting design», в якому Л. Калачнюк брала участь з
метою удосконалення проведення віртуальних заходів
та їх ефективності у світлі викликів сьогодення.
(https://nubip.edu.ua/node/81414)
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https://mon.gov.ua/ua/tag/gorizont-2020
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https://nubip.edu.ua/horizon2020

https://www.facebook.com/projectCenterofExcellence/
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Для успішного знаходження партнерів для конкурсних заявок Horizon 2020 Green Deal повторно
наводимо інформацію для участі у віртуальному Брокерському заході 14-15 жовтня 2020
року
(https://h2020-green-deal-call-virtual.b2match.io/;
див.
оголошення
на
–
https://nubip.edu.ua/horizon2020).(https://nubip.edu.ua/node/81414)

https://h2020-green-deal-call-virtual.b2match.io/home
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The second and third slides may show:
the open topics you are interested in,
the objectives of your project proposal,
an indication of the existing partnership/consortium,
the requirements for additional partner(s),
the expertise possessed by your institution/company,
involvement in previous/ongoing projects in the area.
PLEASE REMOVE INSTRUCTION SLIDES FROM FINAL VERSION OF YOUR PRESENTATION

Please note the following:
Presentations are to be limited to 4 slides.
The presentations should be in English.
Slides should not be overloaded with information.
Do not use animations or videos, etc.
All flash presentations will be made available on
the partnering event website.
Flash presentations must be submitted to your
NCP Support. Office for validation by no later than
1 st October 2020.
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https://nubip.edu.ua/node/82293

У НУБіП України відбувся вебінар за участі
НКП ЄС і України «Секрет успіху в підготовці
грантових заявок»
Поділитись:

19 жовтня 2020 року
З метою успішної підготовки конкурсних грантових заявок у програмах Горизонт
2020 і Horizon Europe та інших міжнародних і вітчизняних конкурсах Національним
контактним пунктом Рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій "Горизонт
2020": Харчова безпека, стале сільське господарство, морські дослідження та
біоекономіка на базі Національного університету біоресурсів і природокористування
України, https://nubip.edu.ua/horizon2020, був організований вебінар на тему «Секрет
успіху в підготовці грантових заявок / The secret of success in preparing grant
applications» за участі європейського та українських НКП, який відбувся 16 жовтня
2020 року.
Від Національного університету біоресурсів і природокористування України як з
вітальним, так і заключним словом до учасників вебінару виступив директор центру
міжнародної діяльності Олександр Лабенко. Модератором вебінару була керівник НКП
Харчова безпека, стале сільське господарство, морські дослідження та біоекономіка на
базі НУБіП України Лілія Калачнюк.
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Перший доповідач вебінару – Bożena Podlaska, керівник NCP Food security, sustainable
agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy,
Republic of Poland (http://www.kpk.gov.pl/, http://en.kpk.gov.pl/), виступила з доповіддю на
тему: «The calls and tips on how to prepare a good proposal», в якій зупинилася на загальному
огляді конкурсів Horizon 2020, особливо «The European Green DEAL» та найголовніших
елементах
Тетяна

підготовки
Котенко –

керівник

успішної
НКП

Малі

проектної
та

середні

підприємства

заявки.
на

базі

Центральноукраїнського національного технічного університету (Кропивницький, Україна),
зупинилася у своїй доповіді на тему: «Можливості участі та залучення фінансування малими
та середніми підприємствами (Горизонт 2020, USAID, EURECA, УКФ, Erasmus for young
entrepreneurs та інші)» на актуальних конкурсах вище зазначених програм.
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З останньою доповіддю вебінару на тему: «Поступ і перспективи» виступила Лілія
Калачнюк – керівник НКП Харчова безпека, стале сільське господарство, морські дослідження
та біоекономіка на базі НУБіП України. Доповідач на прикладі участі НПП НУБіП України та
гостей Інфозаходів НКП продемонструвала поступ, розширення інтересів та активність
українських інституцій в участі міжнародних конкурсів та проектів упродовж останніх двох
років. Ще раз було наголошено на удосконалення подання інформації про міжнародні конкурси
проектних заявок, як у національному, так і в європейському веб-просторі.
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Поряд з цим було виділено важливу інформацію щодо можливості приєднання у якості
партнерів до консорціумів (які подають конкурсні проектні заявки) на прикладі участі у
брокерських заходах, зокрема Брокерському заході 14-15 жовтня 2020 року «Horizon 2020
Green Deal».
Учасники вебінару активно користувалися «чатом» для уточнення відповідної інформації.
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Висловлюємо подяку керівництву НУБіП України за надання можливості
проведення вебінару на платформі WEBEX.
Лілія Калачнюк,
керівник НКП «Харчова безпека,
стале сільське господарство, морські
дослідження та біоекономіка» на базі НУБіП України
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https://nubip.edu.ua/en/node/82424

NUBiP of Ukraine hosted "The secret of success
in preparing grant applications" webinar
Share:

October 21, 2020
In order to successfully prepare competitive grant applications in Horizon 2020, Horizon
Europe and other international and Ukrainian competitions, the National Contact Point of the
EU Framework Program for Research and Innovation "Horizon 2020": Food security,
sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the
bioeconomy at the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
(https://nubip.edu.ua/horizon2020) organized "The secret of success in preparing grant
applications" webinar with the participation of European and Ukrainian NCP on October 16,
2020.
Oleksandr Labenko, Head of the Center for International Activities of NUBiP of Ukraine,
welcomed the participants of the webinar on behalf of the National University of Life and
Environmental Sciences of Ukraine. The webinar was moderated by Lilia Kalachnyuk, Head
of NCP Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland
water research, and the bioeconomy on the basis of NUBiP of Ukraine.
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The first speaker of the webinar - Bożena Podlaska, Head of NCP Food security, sustainable
agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy,
Republic of Poland (http://www.kpk.gov.pl/, http: // en. kpk.gov.pl/), made a report on "The calls and
tips on how to prepare a good proposal", in which she focused on the general review of Horizon
2020 calls, especially "The European Green DEAL" and the most important elements of preparing a
successful

project

application.

Tetiana Kotenko, Head of NCP Innovation in SMEs on the basis of the Central Ukrainian
National Technical University (Kropyvnytskyi, Ukraine), pointed out the topical calls of the above
mentioned programs on the topic: "Opportunities for participation and attraction of financing by small
and medium enterprises (Horizon 2020, USAID, EURECA, Ukrainian Cultural Foundation, Erasmus
for young entrepreneurs and others".
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Lilia Kalachnyuk, Head of NCP Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and
maritime and inland water research, and the bioeconomy on the basis of NUBiP of Ukraine,
presented the report on the topic: "Progress and prospects". The speaker demonstrated the
progress, in participation of Ukrainian institutions in international calls and projects over the past two
years on the example of NUBiP of Ukraine. The emphasis was laid on improving the representation
of information on international calls for proposals.
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In addition, important information was provided on the possibility of joining as partners in
consortia (submitting competitive project applications) on the example of participation in brokerage
activities, in particular the Brokerage Event "Horizon 2020 Green Deal" held on October 14-15,
2020 .
Webinar participants actively used the chat to clarify relevant information.
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We express our sincere gratitude to the administration of NUBiP of Ukraine for providing
the opportunity to hold a webinar on the WEBEX platform.

Lilia Kalachniuk,
Head of NCP "Food security, sustainable agriculture and forestry,
marine and maritime and inland water research and the bioeconomy"
on the basis of NUBiP of Ukraine
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https://nubip.edu.ua/en/node/82419

«The secret of success in preparing grant
applications» webinar with the participation of the
NCP of the EU and Ukraine took place at NULES
of Ukraine
Share:

October 21, 2020
In order to successfully prepare competitive grant applications in Horizon 2020 and Horizon
Europe and other international and Ukrainian calls, the National Contact Point of the EU
Framework Program for Research and Innovation "Horizon 2020": Food security, sustainable
agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy
at the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
(https://nubip.edu.ua/horizon2020) organized "The secret of success in preparing grant
applications" webinar with the participation of European and Ukrainian NCP on October 16,
2020.

Oleksandr Labenko, Director of the Center for International Activities of NULES of Ukraine,
addressed Wellcome and concluding remarks to the participants of the webinar on behalf of the
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. The webinar was moderated
by Lilia Kalachnyuk, Head of NCP Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and
maritime and inland water research, and the bioeconomy on the basis of NULES of Ukraine.
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The first speaker of the webinar – Bożena Podlaska, head of NCP Food security, sustainable
agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy,
Republic of Poland (http://www.kpk.gov.pl/ http: //en. kpk.gov.pl/), made a report on "The calls and
tips on how to prepare a good proposal", in which she focused on the general review of Horizon
2020 calls, especially "The European Green DEAL" and the most important elements of preparing a
successful

project

application.

Tetiana Kotenko – Head of NCP Innovation in SMEs on the basis of the Central Ukrainian National
Technical University (Kropyvnytskyi, Ukraine), pointed the actual calls of the below programs in her
report on the topic: "Opportunities for participation and attraction of financing by small and medium
enterprises (Horizon 2020, USAID, EURECA, Ukrainian Cultural Foundation, Erasmus for young
entrepreneurs and others".

155

Lilia Kalachnyuk – Head of NCP Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and
maritime and inland water research, and the bioeconomy on the basis of NULES of Ukraine,
presented the last report of the webinar on the topic: "Progress and prospects". The speaker
demonstrated the progress, expansion of interests, and activity of Ukrainian institutions in the
participation of international calls and projects over the past two years on the example of the
participation of NULES of Ukraine and guests of the NCP Info Events. Emphasis was once again
placed on improving the representation of information on international calls for proposals, both in the
national and European web net.
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In addition, important information was provided on the possibility of joining as partners in consortia
(submitting competitive project applications) on the example of participation in brokerage activities,
in particular the Brokerage Event on October 14-15, 2020 "Horizon 2020 Green Deal".
Webinar

participants

actively

used

the

"chat"

to

clarify

the

relevant

information.

We thank the leadership of NULES of Ukraine for providing the opportunity to hold a webinar on the
WEBEX platform.
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Lilia Kalachniuk,
Head of NCP "Food security, sustainable agriculture and forestry,
marine and maritime and inland water research
and the bioeconomy" on the basis of NULES of Ukraine
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КОНТАКТИ
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https://ucci.org.ua/international-projects/programa-es-erazmus-dlia-molodikh-pidpriiemtsiv
http://www.iop.kiev.ua/~een/
https://bit.ly/3djH2zw
https://www.eurekanetwork.org/open-calls/globalstars-singapore-2020
https://bit.ly/33cb
https://usf.com.ua/
www.sfii.gov.ua
www.kpk.gov.pl
https://nubip.edu.ua/horizon2020
http://www.ncp.kpi.ua
www.ncp-sme.kr.ua
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ПІДГОТОВКА ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ДО КОНКУРСІВ
ПРОГРАМИ «ГОРИЗОНТ 2020»
Нові можливості, перспективи та пошук партнерів
ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
Матеріали підготовлено Національним контактним пунктом
на базі НУБіП України Програми ЄС «Горизонт 2020» за
тематичним напрямом «Харчова безпека, стале сільське
господарство, морські дослідження та біоекономіка»
Наші контакти:
вул. Генерала Потєхіна, 16, навчальний корпус №12, каб. 409,
м. Київ, 03041, Україна
https://nubip.edu.ua/horizon2020
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